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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

1. στηρίζει την πρωτοβουλία "Ένωση καινοτομίας" ως βασικό πυλώνα της οικονομικής, 
κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την εκπαίδευση χωρίς 
αποκλεισμούς σε όλες τις βαθμίδες, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης·

2. ενθαρρύνει την καινοτομία ως μια ευρεία έννοια η οποία περιλαμβάνει ολόκληρη τη 
διαδικασία, από την αρχική ιδέα μέχρι το τελικό προϊόν, ιδίως όσον αφορά την 
καινοτομία σε επιχειρηματικά μοντέλα και υπηρεσίες, και την πλήρη αξιοποίηση του 
δημιουργικού δυναμικού της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και της ευρωπαϊκής οικονομίας 
στην ποικιλομορφία της και στις διάφορες μορφές επιχειρηματικότητάς της (μεγάλες 
επιχειρήσεις, ΜΜΕ, επιχειρήσεις και οργανώσεις της κοινωνικής οικονομίας) και των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων·

3. αναγνωρίζει τη σημασία των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών στο πλαίσιο 
της καινοτομίας, δεδομένου ότι προκύπτει από μελέτες ότι επιχειρήσεις που αναλογικά 
χρησιμοποιούν περισσότερο τις υπηρεσίες των πολιτιστικών και δημιουργικών 
βιομηχανιών επιτυγχάνουν σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα από άποψη καινοτομίας·

4. επιδοκιμάζει τη στήριξη της Επιτροπής στην ανοικτή και συνεργατική καινοτομία που θα 
οδηγήσει σε μακροπρόθεσμα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη· επιδοκιμάζει, στο πλαίσιο 
αυτό, τη δέσμευση της Επιτροπής ως προς τη διάδοση, τη μεταφορά και την αξιοποίηση 
των αποτελεσμάτων των ερευνών, περιλαμβανομένης και της ανοικτής πρόσβασης σε 
δημοσιεύσεις και στοιχεία των ερευνών που χρηματοδοτούνται από δημόσιους φορείς·
ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξεύρει τα αναγκαία μέσα για την επίτευξη των στόχων 
αυτών, και τονίζει τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι Ευρωπαίοι σε αυτόν τον 
τομέα·

5. εγκρίνει τη θέση της Επιτροπής υπογραμμίζοντας τη σημασία της επίσπευσης της 
ανάπτυξης των υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας, προκειμένου να 
προωθηθεί η ικανότητα των Ευρωπαίων πολιτών να συμμετέχουν και να συμβάλλουν 
στην καινοτομία, ούτως ώστε να συνεργαστούν όλοι οι παράγοντες και όλες οι περιοχές 
στον κύκλο της καινοτομίας·

6. εμμένει στην ανάγκη να μετατραπεί η Ευρώπη σε ένα χώρο ακαδημαϊκής αριστείας με 
μεγαλύτερη κινητικότητα, διαφορετικότητα και επενδύσεις για ερευνητικούς σκοπούς, 
συμπεριλαμβανόμενης της βασικής έρευνας, με στόχο την επίτευξη ενός Ευρωπαϊκού 
Χώρου Έρευνας και τη μεγιστοποίηση των συνεργιών που προσφέρονται από το 
δυναμικό καινοτομίας της Ευρώπης, καθώς και την ελαχιστοποίηση της επικάλυψης 
προσπαθειών στον τομέα της έρευνας·

7. επαναλαμβάνει τη σημασία της απόκτησης ενός στέρεου πυρήνα βασικών ικανοτήτων και 
ενός καλού επιπέδου γενικών γνώσεων, ώστε να μπορούν τα άτομα να προσαρμόζονται 
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καλύτερα στο εργασιακό τους περιβάλλον· τονίζει ότι, στο πλαίσιο αυτό, η εκμάθηση 
γλωσσών έχει ιδιαίτερη σημασία·

8. εκφράζει τη λύπη του για τις δημοσιονομικές περικοπές στον τομέα της έρευνας και της 
παιδείας που γίνονται σε διάφορα κράτη μέλη και υπενθυμίζει πόσο σημαντική είναι η 
παροχή επαρκούς δημόσιας χρηματοδότησης στους τομείς αυτούς·

9. καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν συνεργατικούς σχηματισμούς και όρους χάρη 
στους οποίους η καινοτομία επιταχύνεται και να στηρίξουν την ανάπτυξη ισχυρότερων 
εταιρικών σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρηματικού κόσμου, τόσο 
σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ανάγκες των 
επιχειρήσεων κατά την ανάπτυξη των προγραμμάτων·

10. ζητεί μια συντονισμένη προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, τοπικής, 
περιφερειακής, εθνικής και ευρωπαϊκής, με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων 
παραγόντων, για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας "Ένωση καινοτομίας" λαμβάνοντας 
υπόψη τις εκπαιδευτικές και πολιτιστικές διαστάσεις της καινοτομίας·

11. φρονεί ότι είναι ουσιαστικής σημασίας να καταρτιστούν προγράμματα ειδικά για την 
προώθηση του πολιτιστικού και τεχνολογικού πολιτισμού κυρίως στο πλαίσιο των μέτρων 
προώθησης της καινοτομίας σε όλους τους τομείς·

12. θεωρεί ότι επιβάλλεται μια μεταρρύθμιση του καθεστώτος των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας (ΔΠΙ), ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η μεταφορά γνώσεων και 
τεχνολογικής τεχνογνωσίας και να καθοριστούν θεμιτοί όροι συνεργασίας, ειδικότερα της 
επιστημονικής, τόσο εντός της ΕΕ όσο και με τις τρίτες χώρες·

13. επιβεβαιώνει την αρχή της ουδετερότητας των δικτύων και των ανοικτών προτύπων ως 
κινητήριων δυνάμεων της καινοτομίας·

14. εμμένει στη σπουδαιότητα της κοινωνικής καινοτομίας για την κάλυψη κοινωνικών 
αναγκών κάθε είδους και για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, ούτως ώστε να 
προωθηθούν η υγεία και η πρόσβαση στην εκπαίδευση και στη γνώση, στον πολιτισμό 
και στις υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες·

15. τονίζει το ρόλο που διαδραματίζει ο τομέας της κοινωνικής οικονομίας (συνεταιρισμοί, 
εταιρείες αλληλασφάλισης, ενώσεις και ιδρύματα) όσον αφορά την κοινωνική 
καινοτομία, με την εκπόνηση και εφαρμογή μέσων ανταπόκρισης στις ανάγκες που δεν 
λαμβάνονται υπόψη από την αγορά και τις συμβατικές μορφές επιχειρηματικότητας·

16. τονίζει το ρόλο που επίσης διαδραματίζει η κοινωνική οικονομία στη διαχειριστική 
καινοτομία που αποβλέπει στην πλήρη συμμετοχή όλων των εργαζομένων στη λήψη των 
αποφάσεων και στη διαχείριση των επιχειρήσεων·

17. υπενθυμίζει ότι η ανώτατη εκπαίδευση αποτελεί τον σημαντικότερο χώρο ανάπτυξης 
καινοτόμων ιδεών και ως εκ τούτου τονίζει τη σπουδαιότητα να λαμβάνονται υπόψη οι 
σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας από τα προγράμματα σπουδών της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·



AD\858601EL.doc 5/6 PE454.379v02-00

EL

18. επικροτεί την ιδιαίτερη προσοχή που η Επιτροπή αφιερώνει στην επίτευξη μιας 
περισσότερο εξισορροπημένης εκπροσώπησης των γυναικών και των ανδρών στους 
κλάδους των επιστημών και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες συστάσεις 
για την επίτευξη του στόχου μιας πραγματικής ισότητας το ταχύτερο δυνατόν·

19. τονίζει τη σπουδαιότητα του ρόλου της έρευνας και της καινοτομίας, ιδίως στον τομέα 
των κοινωνικών επιστημών, για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, π. χ. συμπεριλαμβάνοντας άτομα μεγαλύτερης ηλικίας σε αυτόν τον τομέα 
δραστηριοτήτων, και χαιρετίζει πρωτοβουλίες όπως "Η επιστήμη κατά της φτώχειας" και 
η κήρυξη του έτους 2012 ως Ευρωπαϊκού Έτους για τα ενεργά γηρατειά· αναγνωρίζει τη 
σημασία της μετατροπής των ερευνητικών προσπαθειών σε έμπρακτες εφαρμογές, 
προϊόντα και υπηρεσίες·

20. υπογραμμίζει το ρόλο του καινοτόμου δυναμικού των χωρών που δεν είναι κράτη μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά συνεργάζονται με την ΕΕ στο πλαίσιο της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης και ζητεί επιτακτικά να συμπεριληφθούν οι χώρες αυτές στην 
πρωτοβουλία "Ένωση Καινοτομίας"·

21. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι ένας τρόπος εφαρμογής των στόχων της Ένωσης 
Καινοτομίας συνίσταται στην εναρμόνιση της πολιτικής για την προστασία των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και στη δημιουργία ευρωπαϊκού διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας·
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